
العلة ما  ،ال الشيخ :؟  نفس العلة هي ما يكون السائل :ميكن أيه؛  الشيخ : البهيمة  بعد خروج الروح السائل :

 حىت هذا الشيخ :هذا للضرورة  السائل : أيه حرام؛ السائل :،  هو اللحم الذي خيرج منه هذا الدم ما هو حبالل

  نعم كيف  الشيخ :حالل  عقره اإلنسانما   السائل : . أصله كل شيء خيرج بعد خروج روح املذبوح فهو طاهر

ال ما قال إال الكبد  الشيخ :  ) إال الكبد والطحال( شيخ ما هو االستثناء يا شيخ يف قوله:  السائل :

هذا شيء  الشيخ : ليش يقول إحدانا  السائل : . والطحال قال أحل لنا وال مينع أن يكون غريها أيضا حالل

اخلنزير  )) ولحم الخنزير (())  والدم ولحم الخنزير ((طيب   قتادة لكن هذا شيء خاص .خاص هذا أبو 

قل ال أجد فيما أوحي  ((وجل:  ؛ وإمنا حرم ألنه رجس هكذا قال اهللا عز ؟ مجيع أجزائه معروف واملراد بلحمه

الرجس أشد  )) جسإلى على محرما طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ر 

 أكل العذرة  جناساتبهلذا يقولون إن اخلنزير مشهور ؛ و  من النجس وهو شامل رجس للنجاسة احلسية واملعنوية

ومن تغذا بشيء تأثر به وهلذا  ؛ وأنه مشهور بعدم الغرية أيضا يرى الذكر ينزل على أنثاه ويدك هلا يدك هلا يعين 

شه  وال كأنه قبل طفل  الغرية جييء صاحبه وميشي وإياه ويأخذ برأس زوجته فيقبلها  بدون أي واألوربيون فاقد

اهللا تعاىل بني بل حصر   . )) فإنه رجس ((وجل:  وسواء كان هذه العلة أو لكن يكفينا قول اهللا عز صغري نعم

؟ نعم  ؛ وقد سبق أنه يستثىن من امليتة رشيدامليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اهللا :التحرمي يف هذه األشياء

نعم هذا باعتبار أجناس امليتات وما الذي يستثىن من امليتة  الشيخ :؛  ميتان: اجلراد والسمك الطالب : ؟ امليتة

عبادة ؟ االنتفاع ا فيما ال يؤثر على  ، االنتفاع ا إمنا حرم امليتة أكلها الطالب :؟ نعم  ؟ امليتة ؟ وليد نفسها

؟ أنه لو ادهن بدهنها فإنه ال جيوز ألنه  ؛ ويش معىن قولنا ال يؤثر على العبادة ؟ أي نعم اإلنسان ال بأس به نعم

السفن  يلطالدهن أو الشحن يف دهن اجللود و  يستلزم أن يتنجس بدنه وثوبه وهذا خيل بعبادته لكن لو استعمل

احلديث عن  الطالب :؟  عبد اهللا يا ليل على استثناء امليتنيواالستصباح فهذا ال بأس به كما تقدم؛ ما هو الد

أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فأما الميتتان فالجراد والحوت  (النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 



يف  إن اهللا ذكرها يف هذه اآلية حصر احملرمات الطالب :؟  ومن القرآن الشيخ :)  وأما الدمان فالطحال والكبد

(( أحل لكم صيد إن اهللا ذكر ميتة البحر يف قوله:  الطالب :؟  حصرها يف هذه اآلية الشيخ :،  هذه اآلية

؛  نعم، الشاهد؟ طعامه )) صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (( الشيخ :))  البحر وطعامه متاعا لكم

ما  الشيخ :،  سفوحاملالدم املراد به  الطالب :؟  ؟ حممد ؛ طيب الدم ما املراد به قال ابن عباس: وما وجد ميتا

نعم تقييده بقوله  الشيخ : )) أو دما مسفوحا ((تقييده يف آية أخرى:  الطالب :؟ ا الدليل على أنه مسفوح

،  ما خرج بعد خروج الروح الطالب :هل االستثناء منه شيء يا مجعة من الدم ؟  )) أو دما مسفوحا ((تعاىل: 

يعين ما ليس مبسفوح وهو الذي خيرج بعد ما خترج  الشيخ :،  وما اختلط باألعصاب الطالب :،  نعم الشيخ :

، بعد  أخذه يشمل امليتة ذكى، بعد ما يذكى البد ألنه بعد ما خترج الروحيحه الذي يكون يف احليوان بعد ما رو 

ألنه ما ميكن خترج الروح إال خيرج أيه  الشيخ :؟  خروج النفس عن الدم بالنحر أو ال السائل : . ما يذكى نعم

أوله جنس  السائل :أيهم؟  الشيخ :وهو الدم؟  مرينكيف فرقنا بني األ السائل :؛  ، هذا ما يعترب مسفوحا الدم

هو ما ميكن خيرج إذا مات ما ؛ ألنه أوله وآخره كله جنس مادام مسفوحا و  ما فرقنا بينهما الشيخ :وآخره طاهر ؟ 

؛ وهلذا من عالمة احلياة املنخنقة واملوقوذة واملطردية  من العروق بعد املوت مثل الذي يبقى ى، هذا يتسر ى يتسر

 ((وقوله:   ، ساح منها الدم األمحر أما هذا فليس بدم املسفوح . من عالمة حياا أا إذا ذحبت ساح منها الدم

احتواه جسمه؛ طيب وإذا كان  كل ما الشيخ :كله،  الطالب :عيسى ما املراد بلحمه؟  )) ولحم خنزير

 أبدا،  الطالب : ؟ ؛ هل يستثىن منه شيء حسني ، طيب أي نعم الطالب :؟  مطبوخا؟ مطبوخا ما جيوز، عام

 ا  ؛الواو حرف عطف على م )) وما أهل لغير اهللا به ((مث قال تعاىل:   ، صح . ال يستثىن شيء نعم الشيخ :

؛ ألن العطف يكون على  ، على امليتة، على امليتة ، ال أيش؟ حرممعطوف على وما اسم موصول يف حمل نصب 

؟ ألن املعطوف فرع والفرع ال يتفرع عليه شيء  أو معمول للعامل؛ وملاذا ال يكون العامل على آخر ما عطف

، فخالد ما يكون معطوف على بكر وبكر على عمرو وعمرو  فإذا قلت مثال: أكرمت زيدا وعمروا وبكرا وخالد



؛ ألنه األصل الذي وقع عليه عمل العامل فيكون املعطوف على هذا  زيد صح كلها معطوفة على زيدعلى 

فرع فال يكون خالد معطوفا على  الشيخ :،  فرع الطالب :؛ عمرو وبكر فرع وال أصل؟  األصل ال على الفرع

( ؛ ومنه حديث:  رفع الصوت، إهالل  أهل اإلهالل رفع الصوت )) أهل لغير اهللا به )) (( وما أهل ((؛  بكر

وذلك بأن يذكر عليه اسم غري اهللا ولو ذبح هللا  )) أهل به لغير اهللا (()  إذا استهل المولود صارخا فقد ورث

، أو  ، أو باسم ميكائيل ، أو باسم جربائيل ، أو باسم حممد صلى اهللا عليه وسلم : بأن يقول باسم املسيح مثل

؛  كله يكون أهل به لغري اهللا   ، أو باسم ملك فالن نعم ، أو باسم الرئيس فالن ، أو باسم القومية باسم الوطن

 )) أهل به لغير اهللا ((،  ؟ ولو ذكر اسم اهللا نعم ؛ ولو ذكر اسم اهللا أو ذبح جلن أو للشيطان أو ما أشبه ذلك

راهللا ورسوله وما ليس عليه ؛ ألنه شرك وما كان شركا فهو حرام ليس عليه أم بأن قيل باسم فالن هذا يكون حراما

 ؟ ال جيوز ؛ إذا أهل به لغري اهللا وهللا بأن قال باسم اهللا وباسم نبيه أمر اهللا ورسوله فهو رد باطل فال يكون حالال

( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل ؛ قال اهللا يف حديث قدسي:   اهللا، ما حيل أيضا ألنه أهل به لغري

ما أهل به هللا  ؛ طيب وعلى هذا فال حيل ما أهل به لغري اهللا وهللا ) تركته وشركهعمال أشرك فيه معي غيري 

فإنه ال حيل لك ما يؤخذ من  الشيخ :،  ال جيوز الطالب :؟  مرادا به غري اهللا بأن ذبح للصنم وقال باسم اهللا

بعيد أن يكون معنا  وحيتمل أن يكون وهو نعم )) وما ذبح على النصب ؛ يؤخذ من قوله تعاىل: (( هذه اآلية

؛ يف  ما ذبح على النصب ما أهل به لغري اهللا ولكنه بعيد؛ ألن اهللا مجعهما يف آية واحدة واجلمع يقتضي املغايرة

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به والمنخنقة والموقوذة  ((سورة املائدة 

وما  ((مع أنه قال يف أثناء اآلية:  )) ا ذكيتم وما ذبح على النصبوالمتردية والنطيحة وما أكل السبع إال م

؛ وهل منه أن أذبح هذه الذبيحة  إذا ما ذبح لغري اهللا ولو ذكر اسم اهللا عليه وحده فهو حرام )) أهل لغير اهللا به

لكن  الطالب :،  ، نعم أنا ذحبتها هلم ؟ ذحبت هذا لغري اهللا للضيف كيف الشيخ :ال،  الطالب :؟  للضيف

يعين قصد ا إكرام الضيف فال يدخل ما يف شك كما  الشيخ :،  القصد ا أن يكرم الضيف فال يدخل فيها



وتعظيمه تعظيم عبادة  ؟ ال، وإن ذكر بذلك التقرب إليه لو ذبح هذه الذبيحة ألوالدها ليأكلوها هل هي حرام

لناس والعياذ باهللا إذا قدم رئيسهم أو كبريهم يذحبون بني فإنه حرام كاملذبوح على النصب متاما؛ وقد كان بعض ا

يديه القرابني ذبائح تعظيما له ال ليأكلها لكن تذبح مث تطرح يف العامل هذا يكون قد ذبح على النصب ولو ذكر 

هللا تقدم لنا يف باب التوحيد إنه ال يذبح  الشيخ :؟ له الذي يعتقد دون فعل  السائل :اسم اهللا فهو حرام ؛ 

مبكان يذبح فيه لغري اهللا أما إذا ذبح مبكان الختصاصه بسبب معني كما لو كان أكثر فقراء أو كما ذحبوها لقرابة 

؟  احلجر ويش السائل :  . له فيه مبعىن ال خيتص بالبقعة وال خيتص بصنم أ ما أشبه ذلك فال بأس أي نعم

 الشيخ :صدقة للموتى  السائل : ال ما فيها بأس . الشيخ :؟ عنده احلجر عندنا موجود وبعض الناس يذحبون 

. ال  ال بدعة هذه ال تفعل الشيخ :،  وهو للموتى السائل :،  ، واهللا ما فيها بأس لكنها بدعة ، نعم صدقة يعين

هذه ما هي بدعة وإال صدقة الشك إا جتلب اخلري إمنا كوا يذبح ذبائح ويكون هلا شهرة ودعوة هذه من 

شيخ    السائل :.  ال بأس ا وهو من أسباب اخلري كون اإلنسان يتصدق بصدقة خفية مثال فهذا  البدعة لكن

ال إذا كان للموتى على سبيل التعبد  الشيخ :؟  ، كلمة األخرية مل يقل وال املوتى كلمة األخرية قلنا املوتى

  ؛ طيب حتبون نستمر وال . ما فيها شيءوالعظيم وهو ما جيوز يتقرب إليه أما إذا كان للميت لينتفع ا لثواا 

: فضيلة اإلميان حيث وجه اهللا اخلطاب إىل املؤمنني فهم أهل لتوجيه اخلطاب إليهم  من فوائد هذه اآلية الكرمية

ومن  )) كلوا ((: وجوب األكل من الطيبات ما رزق اهللا؛ لقوله:  ومن فوائدها )) يا أيها الذين آمنوا ((لقوله: 

واخلبائث  )) من طيبات ما رزقنكم ((؛ لقوله:  أيضا ويدل باملفهوم : على أن اخلبائث ال يؤكل منهافوائدها 

: أن ما حيصل عليه املرء من مأكول فإنه من  ومن فوائدها . )) ويحرم عليهم الخبائث ((؛ لقوله تعاىل:  حمرمة

ومن فوائدها: توجيه  . )) ما رزقنكم ((ه: ؟ من قول ؛ من أين يؤخذ رزق اهللا وليس لإلنسان فيه إال السبب فقط

،ال ؛ توجيه املرء إىل طلب الرزق من اهللا؛ لقوله:  كلوا ؟  ؛ من أين يؤخذ وجل املرء إىل طلب الرزق من اهللا عز

:  ومنها فإذا كان هذا الرزق من اهللا تعاىل فلنطلبه منه مع فعل األسباب اليت أمرنا بفعلها . )) ما رزقنكم ((



؟ من  ن أين تؤخذم؛  يف ذلك : وجوب اإلخالص له ، ومنها )) واشكروا هللا (( : لقوله ؛ ر هللاكالشوجوب 

:   ومنها . )) إن كنتم إياه تعبدون (( ؛ لقوله: : أن الشكر من حتقيق العبادة ومنها . )) هللا ((:  الالم يف قوله

: رمحة اهللا  ومنها . )) إياه تعبدون ((؛ من قوله:  ؛ ويؤخذ من تقدمي املعمول وجوب اإلخالص هللا بالعبادة

؛ وثانيا من  ؛ ألن يف األكل حفظا لصحتهم : من أمره إياهم باألكل ؛ أوال سبحانه وتعاىل بعباده من وجهني

؛  وجل ؛ فيستفاد من هذه اآلية إثبات رمحة اهللا عز فإن الرزق بال شك من رمحة اهللا )) ما رزقنكم ((قوله 

 )) مما رزقنكم ((:  ؛ وقوله الوجهني األمر باألكل ملا فيه من حفظ البدن  الشيخ : ؟ وجهني ما مها السائل :

 ((؛ ))  واشكروا(( ؛ ))  كلوا ((من قوله:  الشيخ :))  كلوا ((  الطالب : : الرد على اجلربية ؟ ومنها .

فعل العبد فدل هذا على أن للعبد فعال يوجه إليه اخلطب بإجياده ولو كان  كل هذه أضيفت إىل))  وتعبدون

(( إنما حرم مث قال اهللا تعاىل:  . ليس للعبد فعل لكان توجيه اخلطاب إىل العبد بإجياده من تكليف ما ال يطاق

ناقشنا فيها  )) لميتةا ((، وقوله:  ما كملنا اآلية )) عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير اهللا

،  ؟ نعم امسك خالد أظن ؟ ما حمل ما من اإلعراب )) وما أهل به لغير اهللا ((طيب قوله:   . ؟ نعم تقولون

ال اسم موصول  الطالب :؟  ، يف األمرين مجيعا ؟ نعم ؟ توافقونهأ مبتد الشيخ :، أ اسم موصول مبتد الطالب :

: ميتة والدم وحلم  قوله  الطالب : ؟ وهو الشيخ :،  معطوفة على ما سبق الطالب :؟  والثاين الشيخ :،  صحيح

؛ طيب  األول أي نعم معطوف على األول الشيخ :،  األول طبعا الطالب :؟  على كل الثالثة الشيخ :اخلنزير، 

 (( و ، ألنه رفع الصوت رفع الصوت  الطالب : ؟ )) أهل به لغير اهللا ((؛ ما معىن  ي يف حمل نصب إذاهف

أهل به  ((أيه ويش معىن  الشيخ :،  ذبح أوكل ما عمل بشيء بدون اهللا سبحانه وتعاىل )) أهل به لغير اهللا

نعم ذكر عليه اسم غري اهللا بأن قيل باسم الرسول  الشيخ :،  ذكر عليه اسم غري اهللا الطالب :؟  )) لغير اهللا

 فمن اضطر (( )) فمن اضطر ((مث قال اهللا تعاىل:   . ذلكباسم النيب باسم جربائيل باسم ميكائيل أو ما أشبه 

، أما قوله:  بضم النون )) من اضطر (( و )) فمن اضطر ((:  قراءتان))  فمن ((:  ، عندي يف قوله ))



؛ وأما الضم فمن أجل اإلتباع  على هذه القراءة فاألمر فيها واضح للتخلص من التقاء الساكنني ((فمن اضطر))

هنا شرطية  )) من ((؛ وقوله:  ففيها قراءتان )) فمن اضطر ((:  أسهل من قوله )) فمن اضطر ((لضمة الطاء 

اسم مفعول وال تستعمل إال اسم  )) اضطر ((:  ؛ وقوله والفعل بعدها فعل ماضي يف حمل جزم فعل الشرط

؛  ؛ ألن اضطر أوقع غريه يف ضرورة : اضطر مفعول يف مثل هذا األمر يف مثل هذا السياق ما يصح أن نقول

، احلاجة كمال والضرورة البد  ؛ والضرورة فوق احلاجة ؛ فمعىن اضطر يعين أجلأته الضرورة واضطر وقع يف الضرورة

إنما حرم  ((ه:  بعد قول . لألكل ألنه جاء أي أجلأته الضرورة ألي شيء )) فمن اضطر ((؛ وقوله:  منها

إذا جعلنا الضرورة شرطا  جلأته الضرورة إىل أكل هذا احملرم لكن بشرطني بل بثالثة شروطأيعين فما  )) عليكم

وحنن نريد أن نعرب  )) غير باغ وال عاد ((؛ وال عاديا  ؛ وأن ال يكون باغيا : أن يوجد ضرورة فبثالثة شروط

 باغ ((أن يعرب لنا  رشادونريد من ))  (( اضطر:  غري فنقول هي منصوبة على احلال من نائب الفاعل يف قوله

،  كسرة الطالب :؟  وعالمة جره الشيخ :جمرور باإلضافة  الطالب :؟  أيه كمل الشيخ :،  جمرور الطالب :؟  ))

فيها  الطالب :؛  ما يوافقه الشيخ :ال،  الطالب :؟  توافقونه على هذاكسرة ظاهرة على آخره ؛ هل  الشيخ :

ذا عالمة جره كسرة املقدرة على الياء احملذوفة التقاء الساكنني منع من ظهورها الثقل ؛  الشيخ : حمذوف، إ

اختلف املفسرون  )) غير باغ وال عاد ((؛ قوله:  )) عاد ((، ومثلها  والتنوين هنا يسمونه تنوين عوض عن حركة

، املعتدي الذي  ؛ والعادي العاصي بسفره فقيل الباغي هو اخلارج على اإلميان وهم البغاة )) (( باغ وعاديف: 

، الباغي هو اخلارج على اإلميان  ؟ نعم عصى بسفره فسافر سفرا حمرما؛ هذا الباغي والعادي فهمتم يا مجاعة

ا أكل امليتة ولو اضطر إىل ذلك؛ البد من الشرط من الشرطني: ؛ فهذان ال حيل هلم والعادي العاصي بسفره

؛ ألن اهللا تعاىل  ؛  فإن كان باغيا أو عاديا مل حيل له أن يأكل ولو مات انتفاء العدوان ؛ ؛ انتفاء البغي ضرورة

ر املعصية أيضا اشرتط غري باغ وال عاد؛ وألنه ليس أهال للرأفة والرمحة حىت يرحم فإن اخلروج على اإلمام حمرم وسف

، بالتوبة واإلقالع فينوي أنه تائب  ؟ بالتوبة حمرم وألنه ميكنه التخلص من هذا احملرم حىت يباح له األكل مباذا



:  ؛ وقال بعض أهل العلم أفهمتم؟ نعم  ، ، أكل امليتة ويقلع عن هذا ويكون ذلك مبيحا سببا يبيح له األكل

لعادي املتجاوز للحد املباح له يعين الذي يأكل زائدا على الضرورة فالعادي املراد بالباغي الطالب ألكل امليتة وا

وال عاد يف أكلها حبيث  أي غري طالب ألكل امليتة نعم )) غير باغ ((؛ يعين  من الزيادة والباغي من الطالب

ما يف ضرورة إال إذا  لعاملها ألنه يف احلقيقة  هذا الرأي تكون احلال هنا شبه مؤكدة يأكل أكثر من ضرورته وعلى

ب يأكل امليتة نقول هذا ؛ فإن اإلنسان إذا مل يضطر وذه كان ال يريد أكل امليتة وال يزيد على ما حيتاج إليه

؛ هذا القول يضعفه أن األصل يف احلال  ؛ إذا مل يضطر وأكل أكثر من ضرورته نقول هذا عاد باغي نعم

(( فمن اضطر في مخمصة غير :  وقد قال اهللا يف سورة املائدة؛ ويقويه أن القرآن يفسر بعضه بعضا  التأسيس

 ألن الذي ال يأكل إال يف نعم)) (( غير باغ:  تفسر قوله )) في مخمصة ((ألن قوله:  )) مثإلمتجانف 

غري متجانف السم والذي متجانف السم معلوم أنه وقع يف العدوان فال والذي  خممصة ما ابتغى أكل امليتة نعم

؛ غري باغ أي غري  ؟ ال حيل وهذا القول ذا التأييد يف اآلية األخرى يكون أصح أن املراد غري باغ أيشميكن أن 

؛ ميكن واحد متوت له شاة طيبة كثرية  ؟ نقول نعم ميكن تقولون هل أحد يبتغي أكل امليتةقد ؛  مبتغ ألكل امليتة

ا هلم ميكن هذا حنن احلمد هللا بطبيعتنا ويقدمه ويتحسف ا وجييء عنده ضيوف نعم اللحم ويأسف عليها

قالوا ما  ((قال اهللا:  يف اجلاهلية يأكلون امليتات نعم ؛ وبإمياننا واحلمد هللا نكره هذا لكن يف ناس يأكلون امليتة

وإن يكن ميتة  ((وإن كانوا ميتة فهم فيه شركاء  )) في بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا

أكلون احلمري ومسعت أنه يوجد ناس اآلن منها الكفار الذي يف البالد يأكلون امليتة وي نعم )) شركاءفهم فيه 

؛ واهللا سبحانه وتعاىل أباح  ؛ فاملهم أنه رمبا يقع هذا الشيء ويأكلون القطط وحنوها غريها ويأكلون الكالب نعم

لحد لمبتغيا طالبا هلا؛ ثالثا: أن ال يكون متجاوزا  ؛ والثاين: أن ال يكون : الضرورة لنا امليتة إذا بثالثة شروط

؛ وقيل له أن  ال  الشيخ : ال،  الطالب : ؟ ؛ وبناء على هذا هل له أن يأكل حىت يشبع ي تندفع به الضرورةالذ

يأكل حىت يشبع إذا كان يغلب على ظنه أنه ال جيد سواها عن قرب وهذا هو الصحيح؛ ولو قيل بأنه يف هذه 



يأخذ معه شيئا منها يأكل اآلن ما يصد رمقه ويأخذ شيئا منها حيمله معه إن اضطر أكل وإال تركه لكان احلال 

؛ طيب بقي أن نقول هذه امليتة إذا أكل اإلنسان يف حال الضرورة فكيف تنقلب طيبة مع  هذا أيضا قوال جيدا

فكيف أا  )) و لحم خنزير فإنه رجس(( إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أأا رجس كما قال اهللا تعاىل: 

:  : أن نقول ؛ الوجه األول ، أو من أحد الوجهني ؟ فاجلواب من وجهني تكون طيبة مع أا رد الضرورة إليها

فالذي جعلها خبيثة باملوت بعد أن كان طيبة حال احلياة قادر على أن جيعلها  )) (( إن اهللا على كل شيء قدير

؛ ومثل ما كان عصري  ، خبيثة ال تؤكل طيبة مثل ما كانت احلمري طيبة تؤكل مث كانت خبيثةعند الضرورة إليها 

؛ فاهللا سبحانه وتعاىل هو خالق  العنب قبل أن يتخمر طيبا يؤكل ويشرب فإذا ختمر صار خبيثا وعينه هي هي

؛  جيعلها طيبة هذا وجه األشياء وخالق صفاا ومغريها كيف يشاء فهو قادر أن جيعلها إذا اضطر عبده إليها

: هي مازالت على كوا خبيثة لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا اخلبيث للضرورة وتكون  الوجه الثاين نقول

وجهني وأظن ال ؛ واقعة له ؟ الضرورة واقعا من مضرته فمالبستها للضرورة مباح وضررها املتوقع تكون الضرورة

 ؛ ألنه على الوجه األول انقلبت من الرجس إىل الطهارة؛ وعلى الوجه الثاين فرق، بينهما  نعم ؟ بينها فرق وال ال

ق لكن الضرورة إليها أباحتها ؛ وهذا رمبا يكون أقرب إىل املعقول أن خبثها با ؟ باقية ولكن هناك ما بقي مضرا

مه ضطلبا للشيء كان ه؛ ويؤيد هذا املعىن احلسي فإن النفس كلما كانت أشد  ووقت من املضرة من ضررها نعم

 م الثاين واألول نعمهض؛ وانظر إىل نفسك إذا أكلت طعاما على طعام ما تت سريعا حبيث ال يتضرر به اجلسم

م بسرعة وتقبله النفس ولقوة الطلب ضيتأخر مع ما حيصل فيه من الضرر لكن إذا أكلت طعاما جائعا فإنه ينه

 دذا أيضا ما يروى عن صهيب الرومي أنه كان يف عينيه رم؛ ويشهد هل النفسي يكون هذا اخلبث زائال ضرره

فأكل منه النيب عليه الصالة والسالم فأراد صهيب أن  ؛فجيء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بتمر وهو حاضر

؛ ألن املعروف أن األرمد ما يأكل التمر  ) تأكله وأنت أرمد( فقال له النيب عليه الصالة والسالم  ، يأكل منه

مع  غيعين مثال إذا كانت اجلانب اليمىن أمض غه مع اجلانب الثاين نعمضعينه زيادة فقال يا رسول اهللا أم وجعت



أن الحكمة في أن الرسول " :  ؛ قال ابن القيم رمحه اهللا ومكنهاليسرى فضحك النيب عليه الصالة والسالم 

ل به الضرر ينهضم سريعا ويتفاعل مع يزو  نعم "ا الضرر ألن قوة طلب نفسه له يمكنه مع أنه مشتهر هذ

 ((؟  ؛ فاحلاصل اآلن فهمنا أن امليتة إذا اضطر اإلنسان إليها غري باغ وال عاد أين جواب من اجلسم ويروح ضرره

هذه جواب من وقرنت بالفاء ألن اجلملة امسية وإذا كان جواب  )) فال إثم عليه )) (( فإن اهللا غفور رحيم

 الطالب :؟  ، ويش ؟ بلى تذكر حنن ال تنصب االسمنحنن ما  ؛ال إمث أو الشرط مجلة امسية وجب قرنه بالفاء 

 (( نفي للجنس؟ تنصبه ويبىن معها على ما ينصب به إذا كان مفردا نعم، وخربه عليه هنا الشيخ :،  نفي اجلنس

؛  هذا تعليل للحكم )) إن اهللا غفور رحيم ((وقوله:   . عليه أو فال جناح أي فال عقوبة )) فال إثم عليه

؛ هو ورد أنه  حيتمل أن تكون صيغة مبالغة )) غفور (())  إن اهللا غفور رحيم ((؟  ؛ العلة احلكم انتفاء لإلمث

فعولة فعالة لفعل   :  قوله الطالب :؟  ابن مالك، أين الشاهد من كالم  ، أي نعمفعول  ؟ من صيغة املبالغة

هو قاهلا يف أبنية أبنية املصادر هذه  ؛ ال ما هذه أيه أنتم يف واد وهذا البيت يف واد الشيخ :؛  األمر زيد ائركس

؛  : أو فعول نعم ؛ الشاهد قوله في كثرة عن فاعل بديل   فعال أو فعال أو فعول؛  أمساء الفاعلني واملفعولني

؛ فالكثرة هنا الكثرة  إما أن نقول إا صيغة مبالغة  لكثرة مغفرته سبحانه وتعاىل وكثرة من يغفر له )) غفور ((

؛ كيف يف الفعل واحملل؟ الفعل هو فعل اهللا عزوجل، وكثرة توبته على عبده؛ ويف احملل   واقعة يف الفعل ويف احملل

مأخوذ من الغفر وهو السرت  )) الغفور ((كذلك و))  رحيم (( كثرة املغفور هلم؛ وقد تكون صفة مشبهة؛ وقوله:

مع الوقاية وليس السرتة فقط بل السرت مع الوقاية ومنه مسي املغفر الذي يغطى به الرأس عند احلر بأنه يتضمن 

ي قد سترتها عليك ف (؛ ويدل لذلك قوله سبحانه و تعاىل إذا خال بعبده املؤمن وحاسبه قال:  السرت والوقاية

والرمحة صفة من  ة مبالغة أو صفة مشبهة من الرمحةصيغ )) رحيم ((:  ؛ وقوله ) الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم

صفة  ، ذاتية فعلية فهي باعتبار أصل ثبوا هللا صفة ذاتية وباعتبار جتدد ما يرمحه اهللا صفات اهللا تعاىل الذاتية

 فهي صفة حقيقية ثابتة هللا عز )) يعذ من يشاء ويرحم من يشاء ((؛ وهلذا علقها اهللا باملشيئة يف قوله:  فعلية



؛ وأهل التأويل واألصح أن نسميهم أهل التحريف يقولون إن الرمحة غري حقيقية وأن املراد برمحة  اهللا  وجل

 ؛ وحجتهم أم يقولون إن إحسانه أو إرادة اإلحسان فيفسروا إما باإلرادة وإما بالفعل وهذا الشك أنه خطأ

؟  ؛ فنقول هلم إن هذه الرمحة رمحة من الرمحة رقة ولني والرقة واللني ال تناسب عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل

السائل ،  نعم الشيخ :شيخ؟  السائل :  . املخلوق إا رمحة املخلوق أما رمحة اخلالق فإا تليق به سبحانه وتعاىل

ال  الشيخ :؟  املضطر و  املعنوية  السائل :؛  استها حسيةحسية جن الشيخ :؟ احلمار جناسته حسية أو معنوية :

 الضفادع ال تأكل الشيخ : إذا كنت ميتة السائل :  هذا احلمري جناستها حسية وإذا اضطر اإلنسان إليها أكلها .

تعطى حكم الرب الذي يعيش يف الرب والبحر تعطى  الشيخ :إذا كانت ميتة تعيش يف الرب والبحر ؟  السائل :

ليس هلا زوج ذكر أهل  السائل :من زوجها  الشيخ :يف عروسة البحر  السائل : ؛حكم الرب تغليبا جلانب احلظر

هو على شكل  السائل :؛  هذه إذا وجدا فاحتفظ ا وكلها الشيخ :العلم أا يف حبر قزوين إذا وجدا ؟ 

اآلدميات  على شكل اآلدمي، على شكلأي نعم حنن مسعنا هكذا مسعنا أنه يوجد مسك  الشيخ :اآلدمي؟ 

 على شكل آدمي ؟ السائل :  . أي تأكلها نعم الشيخ :؟  نأكلها السائل :؛  وبعضهن مجيالت جدا أي نعم

إذا اضطر إليها فاختلف أهل العلم وهذا تأيت يف  الشيخ :؟  إذا اضطر إليها السائل :؟  ويش فيه الشيخ :

؛ وقالت الشافعية إنه  جيوز أكلها  أا ما جيوز أن يأكلها أن يأكلها ولو اضطر؛ فاملشهور عند احلنابلة  الفوائد

ما هو بلحم  الشيخ :أقول حىت احملرم مثل الكالب واحلمري؟  السائل :؛  عند الضرورة وهو الصحيح أي نعم

ولحم  ((؟  بعده ويش )) إنما حرم عليكم الميتة والدم ((حيل؛  الشيخ :حلم اخلنزير حيل؟  السائل :اخلنزير؟ 

أظنها تعود لألول  السائل : ))  )) (( فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه إن اهللا غفور رحيم الخنزير

ال  الشيخ :؟  قصدي غري باغ وال عاد ما هو بامليتة خاص السائل :إيه حمرمات  الشيخ :معطوف على األول ؟ 

 ؛ املهم كل احملرمات إذا كانت تزول به الضرورة فيها حلم اخلنزير )) فمن اضطر ((ال حىت اليت يف سورة املائدة 

كما لو اضطر اإلنسان إىل أكل السم جيوز  ما تزول به الضرورة احرتازا مما ال تزول به الضرورة ؛ وقويلفيه مباح 



وعنده جرادة ؛ ولو اضطر اإلنسان لعطش إىل اخلمر عطشان  أسهل قتله موته  الشيخ : ؛ ال الطالب :؟  يأكل

؛ لكن لو  ، فال يشرا ، ال يشرا يقولون ألن اخلمر يزيد العطش ال يشرا الشيخ :يشرب،  الطالب :؟  مخر

ال عنده شيء يشربه إال لو غص بلقمة و  ونيقول شف العلماء رمحهم اهللاضطر إىل اخلمر لدفع لقمة غص ا ؛

ما  الشيخ : هل يف الزنا ضرورة ؟ السائل :  . يقف أي نعمفإنه يشرب لدفع اللقمة فقط إذا اندفعت جردة مخر 

جيوز  السائل :  . يف ضرورة أصال الزنا ما له ضرورة غاية ما يكون هنالك الشهوة ميكن ختفيفها بأسباب أخرى

 شيخ قيد اللحم السائل : . نعم عند الضرورة ، نعم عند الضرورة أي الشيخ :؟  ختفيف الشهوة بأسباب أخرى

؛ تقدمنا إذا أطلق اللحم فاملراد به كل ما يف هذا اجلسد من ؛ إذا أطلق يشمل  تقدمنا  الشيخ :؟  مفهومه إيش

امليتة ألن أصلها حالل  الشيخ :املتة  السائل :؛ ما فيه التقييد الشيخ :؟  ويش معىن التقييد السائل :؛  احليوانات

.    

       


